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welkom

Met trots presenteren wij
u de folder met het houtkachel 
assortiment van Helex. Een gevarieerd 
pakket met strakke, stoere modellen 
afgewisseld met een kachel gebaseerd op 
het gebruik van natuurlijke materialen. 
Bewust geconstrueerd waarbij zeer goede kwaliteit en een vriendelijke 
prijs het uitgangspunt is geweest.

De strak gelijnde toestellen passen door hun minimalistische uitstraling 
zowel in een modern als klassiek interieur. Of de haard nu voor een 
egaal wit gestucte muur komt te staan, of voor een schoonmetselwerk 
wand, in beide gevallen zal de kachel sfeervol tot zijn recht komen. En 
uiteraard is de kachel ook ontworpen om uw woning aangenaam te 
kunnen verwarmen.

Mocht u tot aanschaf van een Helex toestel overgaan , danken wij u 
hartelijk voor die keuze. Wij wensen u veel plezier met deze nieuwe 
sfeermaker van Helex in uw woning.

Matthijs Lindeman
Directeur Helex BV

krachtig 

   stoere haarden

trendy

“Alles voor 
woon & haard 
inspiratie”
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10p.
Woody air

6p.
Woody loft
by Wolterinck

12p.
Woody base

“Het complete 
Woody haarden 
overzicht”

p.  14

DESIGN
StuDIo 
WoltErINck 



ZORGELOOS GENIETEN

helexr&d
Keurmerken
Helex ontwikkelt haar producten 
in een modern laboratorium 
waarna de toestellen door het 
keuringsinstituut van diverse 
keurmerken worden voorzien, 
hetgeen borg staat voor kwaliteit 
en veiligheid. 

Veiligheid
De controle over het hele traject 
van ontwikkeling tot verkoop is één van onze sterke punten. 

Milieu en wetgeving
We kunnen op deze manier snel en adequaat inspelen op 
veranderende eisen op het gebied van wetgeving en milieu. 
De producten van Helex zijn daarom volledig voorbereid 
op de toekomst en vriendelijk voor ons leefmilieu. Zo is het 
merendeel van het assortiment van Helex nu reeds geschikt 
voor de in 2022 verplicht gestelde Europese EcoDesign norm. 
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vakmanschap 

      sinds 1963
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3 “Beste materiaal, 
duurzaam en 
brandveilig”

Wij zijn Helex
Het familiebedrijf Helex BV is ruim 
50 jaar actief in het ontwikkelen, 
fabriceren en verkopen van sfeer 
verhogende verwarmingsproducten. 
Helex is in 1963 opgericht 
door Heleen en Lex Lindeman 
en oorspronkelijk begonnen 
als producent van openhaard 
componenten.

Trendy 
Inspelend op diverse trends in de 
branche, waaronder de groeiende 
interesse voor duurzaamheid, is 
Helex uitgegroeid tot een innovatief 
bedrijf met een zeer compleet 
en uitgebalanceerd assortiment 

haarden, kachels en rookkanalen. 
Helex heeft dan ook verschillende 
noviteiten op haar naam staan.

Hout en gas
Naast gas- en 
houtgestookte haarden 
biedt Helex niet alleen 
ook pelletkachels 
aan, maar ook een 
gevarieerd pallet aan rookkanalen 
behoren tot het assortiment.
Het Helex bedrijf is met haar 
enthousiaste medewerkers en 
vooruitstrevende producten niet 
alleen in Nederland actief maar ook in 
andere delen van Europa worden de 
toestellen op grote schaal verkocht.
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ontdek een
    heerlijke warmte

Woody loft

“Sprankelend vuur 
zowel binnen als 
buitenshuis”
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WOODY LOFT 6KW  by Wolterinck 
Het design van de Woody loft is gebaseerd op rust, ritme en symmetrie. 
Het kleurgebruik is ingetogen en de materialen die worden gebruikt zijn 
puur. De door Wolterinck Design Studio ontworpen producten, stralen 
passie uit en hebben oog voor detail. Daarnaast zijn vormgeving en het 
gebruik van bijzondere materialen het handelsmerk. Een product moet niet 
alleen mooi zijn om naar te kijken maar ook praktisch zijn in het gebruik.

En zo past de Woody loft ook in uw interieur, een krachtige uitstraling met 
gebruik van pure materialen. De geribde zijkant geeft de kachel een stoere 
degelijke uitstraling waarbij de eikenhouten voet juist weer een natuurlijk 
detail toevoegt aan dit ontwerp. De lange deurgreep heeft een dubbele 
sluiting zodat de deur op een kiertje kan staan bij het starten van het 
vuur. Mocht u een goed geïsoleerd woning hebben, is de haard rechtstreeks 
aan te sluiten op verbrandingsluchttoevoer van buiten. De aansluiting op 
het rookkanaal kan zowel via de boven- als achterzijde.

“Sprankelend vuur 
zowel binnen als 
buitenshuis”

DESIGN
StuDIo 
WoltErINck 
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“Functioneel 
ontwerp met een luxe 
uitstraling”

Maar ook het interieur is bijzonder. De verbrandingskamer is gekeurd 
volgens de “BImSchV Stufe 2” norm. Deze Duitse norm is één van de 
zwaarste normen in Europa en onderscheid zich van andere normen 
door het eisen van zeer lage emissiewaarden van fijnstof en CO voor 
hout gestookte toestellen. De Woody Loft voldoet door zijn zeer 
goede prestaties, ruimschoots aan de eisen die de komende jaren in 
Europa verplicht zullen worden gesteld. Zo loop je door de aanschaf van 
een Woody loft, alvast vooruit op wat komen gaat. 

De voet van de kachel is ook als een losse accessoire verkrijgbaar. Deze 
Pedestal kunt naast de haard plaatsen om bijvoorbeeld als extra hout 
opslag te dienen of als leuke bijzettafel te gebruiken.

KENMERKEN  WAND 5 MM DIK STAAL | UNIEKE WARMTE RIBBEN | 

CONVECTIE KACHEL | ONDERHOUDSVRIENDELIJK | BOVEN-  EN ACHTER 

AANSluItING rookkANAAl  OPTIES  BUITENLUCHT AANSLUITING, PEDESTAL.

DESIGN
StuDIo 
WoltErINck 



“Zowel voor een 
modern als klassiek 
interieur”
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Design studio Wolterinck
ontwerpt en ontwikkelt woonproducten voor diverse 
gerenommeerde merken. Ze hebben passie voor detail, 
vormgeving en bijzondere materialen. Een product moet niet 
alleen mooi zijn om naar te kijken maar ook functioneel zijn in 
het gebruik. Het kleurgebruik is ingetogen en de materialen 
die worden gebruikt zijn puur.

Woody Loft 6KW
Rookgasafvoer bovenzijde.



“Verwelkom je zelf 
in een warm huis”

Woody Air 6KW
Rookgasafvoer bovenzijde.

krachtig
    prachtig

Woody air
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WOODY AIR 6KW
De Woody Air is net zo strak uitgevoerd als zusje Woody Base. Het 
verschil daarentegen zit in het feit dat de Air uitvoering voorzien 
is van een convectie ruimte rond het toestel. Hierdoor mag deze 
kachel dichter bij brandbare materialen opgesteld worden.

KENMERKEN  WAND 5 MM DIK STAAL | CONVECTIE KACHEL I 

ONDERHOUDSVRIENDELIJK | BOVEN-  EN ACHTER AANSLUITING 

ROOKKANAAL  I  STRAK GELIJNDE KACHEL MET HOUTOPSLAG  OPTIES  

BUITENLUCHT AANSLUITING

WOODY AIR 8KW 
Met een rendement van 80% 
voldoen de Woody Air 6 en 8 
kW ruim aan de eisen van het 
nieuwe Europese keurmerk 
“EcoDesign” dat in 2022 van 
kracht wordt.
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WOODY BASE 6KW
Als u van strak houdt, dan is de Woody Base het ultieme model 
voor u. ondanks zijn rechte lijnen, kan deze stoere kachel in zowel 
een modern als klassiek interieur opgesteld worden. Voor de 
buitenwand van de Woody wordt gebruik gemaakt van 5 mm dik 
staal en is daardoor zeer duurzaam. ook zal dit dikke materiaal lang 
zijn warmte vasthouden. 

KENMERKEN  WAND 5 MM DIK STAAL | ONDERHOUDSVRIENDELIJK | 

BOVEN-  EN ACHTER AANSLUITING ROOKKANAAL  I  STOERE, STRAKKE 

StrAlING kAcHEl  OPTIES  6 KW IS IN TWEE HOOGTES LEVERBAAR I  

BUITENLUCHTAANSLUITING. 

WOODY BASE 8KW 
Brede kachel geschikt voor 
langere stukken hout. u stookt 
de Woody’s op een dichte bodem 
en dus op de asresten van een 
vorig vuur. Hierdoor is de bodem 
goed geïsoleerd en kunt u 
hogere temperaturen bereiken in 
de verbrandingskamer, waardoor 
het toestel schoner brandt.

gezeligheid
    samen zijn

Woody base
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Woody Base 6KW
Rookgasafvoer achterzijde.

“Het hele jaar 
sfeervolle momenten”
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WOODY LOFT 6KW WOODY AIR 8KWWOODY AIR 6KW

KENMERKEN  WAND 5 MM DIK STAAL | 

UNIEKE WARMTE RIBBEN | CONVECTIE 

KACHEL | ONDERHOUDSVRIENDELIJK.| 

BOVEN-  EN ACHTER AANSLUITING 

rookkANAAl  OPTIES  BUITENLUCHT 

AANSluItING PEDEStAl. 

 

 
ENERgIELABEL   

rendement 80%

CO in% bij 13% O2 0,072

Stof mg/Nm3 bij 13% O2 40

CxHy mg/Nm3 bij 13% O2 92

Nox mg/Nm3 bij 13% O2 64

Normering EN 13240/A2

KENMERKEN  WAND 5 MM DIK 

STAAL | CONVECTIE KACHEL | 

ONDERHOUDSVRIENDELIJK | BOVEN-  EN 

AcHtEr AANSluItING rookkANAAl  I  

STRAK GELIJNDE KACHEL MET HOUTOPSLAG  

OPTIES  BUITENLUCHT AANSLUITING

 
ENERgIELABEL  

rendement 80%

CO in% bij 13% O2 0,091

Stof mg/Nm3 bij 13% O2 27,6

CxHy mg/Nm3 bij 13% O2 99

Nox mg/Nm3 bij 13% O2 70

Normering EN 13240

KENMERKEN  WAND 5 MM DIK 

STAAL | CONVECTIE KACHEL | 

ONDERHOUDSVRIENDELIJK | BOVEN-  EN 

AcHtEr AANSluItING rookkANAAl  I  

STRAK GELIJNDE KACHEL MET HOUTOPSLAG  

OPTIES  BUITENLUCHT AANSLUITING

 
ENERgIELABEL  

rendement 80%

CO in% bij 13% O2 0,072

Stof mg/Nm3 bij 13% O2 40

CxHy mg/Nm3 bij 13% O2 92

Nox mg/Nm3 bij 13% O2 64

Normering EN 13240/A2

overzicht
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WOODY BASE 6KW WOODY BASE 8KW

KENMERKEN  WAND 5 MM DIK STAAL 

| ONDERHOUDSVRIENDELIJK | STOERE, 

STRAKKE STRALING KACHEL | BOVEN-  EN 

AcHtEr AANSluItING rookkANAAl  I  

STOERE, SOBERE CONVECTIE KACHEL  

OPTIES  6 kW IS IN tWEE HooGtES 

LEVERBAAR I  BUITENLUCHTAANSLUITING.  
 
ENERgIELABEL  

rendement 72,1%

CO in% bij 13% O2 0,07

Stof mg/Nm3 bij 13% O2 58

CxHy mg/Nm3 bij 13% O2 32

Nox mg/Nm3 bij 13% O2 87

Normering EN 13240/A2

KENMERKEN  WAND 5 MM DIK STAAL 

| ONDERHOUDSVRIENDELIJK | STOERE, 

STRAKKE STRALING KACHEL | BOVEN-  EN 

AcHtEr AANSluItING rookkANAAl  I  

STOERE, SOBERE CONVECTIE KACHEL  

OPTIES  BUITENLUCHTAANSLUITING.

 
ENERgIELABEL  

rendement 72,1%

CO in% bij 13% O2 0,07

Stof mg/Nm3 bij 13% O2 58

CxHy mg/Nm3 bij 13% O2 32

Nox mg/Nm3 bij 13% O2 87

Normering EN 13240/A2

Optimale
verbranding 
Een hogere 

verbrandingstemperatuur, 

betekend een betere 

verbranding. Door deze goede 

verbranding is er minder 

uitstoot van fijn stof. Ook blijft 

er na het stoken maar een 

beperkt hoeveelheid asresten 

over, waardoor u het toestel 

maar eens in de zoveel tijd 

hoeft leeg te scheppen. 

Luchthuishouding
Indien u een goed 

geïsoleerde woning heeft, 

kunt u met een optionele 

buitenluchtaansluiting de 

verbrandingslucht direct van 

buiten halen. Hierdoor wordt 

de luchthuishouding in uw 

woning niet beïnvloed. 

Boven en achter
aansluiting
De afvoer heeft de 

mogelijkheid voor zowel 

boven als achteraansluiting. 

De stamlengte voor de 6 kW 

is 42 cm en voor de 8 KW is 

dat 54cm. De kachel wordt 

geleverd met een handschoen.



Leidsevaartweg 11
2106 NA Heemstede

Nederland
info@helex.nl

Ofschoon deze folder met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan 
geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden, terwijl 

wijzigingen blijven voorbehouden!

Uw Helex dealer

www.helex.nl
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